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 شبهات حول احلجاب: الكتاب 

  شبهات حول احلجاب
  )حوارحول التربج واحلجاب(

  أعده
  إسالم حممود دربالة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا 
  .عبده ورسوله

  ].١٠٢: مرانآل ع[} يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ{
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا {

  ].١: النساء[} م رقيباونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُ
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ * يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا {

  ].٧١-٧٠: األحزاب[} اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
  :أما بعد

فإن املرأة هي إحدى صمامات األمان للمجتمع اإلسالمي وهي عنصر فعال يف مسرية األمة اإلسالمية ال 
ميكن إغفال دورها ومكانتها أو جتاهله فهي األم وهي األخت وهي الزوجة وهي االبنة وهي اخلالة وهي 

ح اتمع أو إفساده، لذا فهي متثل نسبة كبرية من اتمع اإلسالمي وهلا دور فعال يف إصال... العمة 
فقد ترسخ يف عقول أعداء اإلسالم ضرورة استغالل هذا العنصر الفعال يف جمتمعاتنا فانتلقوا يتبارون يف 

  .سبيل خنر األساس وتشويه املفاهيم وبث الشبهات والسموم 
يت هي خري عون وقد حاول أعداء اإلسالم جتريد املرأة املسلمة من أسلحتها الدفاعية ومنطلقات عزا ال

  .هلا على سبيل اإلصالح 
فتارة جند األعادي يصولون وجيولون ألجل إخراج املرأة من قلعتها احلصينة اليت أمرها اهللا عز وجل 

  ).وقرن يف بيوتكن(بلزومها فقال سبحانه 



)١/١(  

  

اإلسالم وتارة يثريون الشبهات حول حجاا وهم يريدون اخللوص إىل عفتها وطهرها، وقد علمت بنت 
قل للمؤمنات يدنني (أنه فريضة حمكمة فزادا تلك الشبهات متسكًا بدينها وحجاا استجابة ألمر را 

  )عليهن من جالبيبهن
وبالرغم من متسك املوحدات حبجان وقيم اإلسالم العظيمة فإن أعداء اإلسالم ال يفتأون عن حرا من 

  . وغريهاخالل وسائل اإلعالم واالت ودور التعليم
  ) .يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون ... (ولكن 

إال أنه مما حيزن له قلب املوحد وينشغل به لب العاقل تأثر بعض املنتسبني إىل اإلسالم من رجال ونساء 
  . يف معسول املقال بتلك الشبهات اليت يثريها األعداء وبتلك السموم اليت يدسوا

ألجل ذلك رأيت أن أرد على تلك الشبهات املثارة حول احلجاب يف رسالة لطيفة احلجم حىت يسهل 
تداوهلا وتتيسر قراءا، وقد جعلتها يف صورة سؤال وجواب زيادة يف التيسري والتسهيل وجتديدا يف 

ى واحلق ويقطع دابر املشبهني ويرد األسلوب، عسى اهللا أن ينفع ا ويرد أولئك املفتونني إىل اهلد
  .كيدهم وعدوام 

وما هذه إال مشاركة يسرية يف الدفاع عن دين احلق وشريعة رب اخللق عسى اهللا أن يثبتنا وعباده 
املوحدين ويلهمنا سبل الرشاد حىت نلقاه على التوحيد والسنة، ونعوذ بعزته أن يفتننا، أو أن نرد على 

  .هللاأعقابنا بعد إذ هدانا ا
  وكتبه حامدا ومصليا
  إسالم حممود دربالة

  فرضية احلجاب
  إن احلجاب عادة وليس عبادة؟: بعض الناس يقولون: س
هذه دعوى باطلة إذ إن احلجاب فريضة فرضها ربنا عز وجل يف كتابه وشرعها نبينا صلى اهللا عليه : ج

  .وسلم يف سننه، وأمجع املسلمون على فرضيته
  :اب من كتاب ربناومن أدلة فرضية احلج

)١/٢(  

  

} نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلَا يو نهوجفَر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لو
ولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهماِء بِخنأَب أَو هِنائنأَب أَو هِنولَتعاِء بآب أَو هِنائآب أَو هِن



بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتهِن أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعني غَيرِ 
الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النساِء ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما أُولي 

يف هذه اآلية ] ٣١: نورال[}يخفني من زِينتهِن وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ
  :الكرمية ثالث مواضع استدل ا على وجوب تغطية املرأة كامل جسدها مبا يف ذلك وجهها

  .}ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها{: قوله تعاىل: األول
  .}ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن{: قوله تعاىل: الثاين
  )].٣/٢٦٢(عودة احلجاب.[}ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن{: قوله تعاىل: ثالثال
  ؟}ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفني من زِينتهِن{: وما املقصود بقوله تعاىل: س

)١/٣(  

  

إن داللة هذه اآلية على احلجاب : (( أيب بكر اجلزائري وهو يقولاستمعي أخيت لكالم شيخنا: ج
الكامل أظهر وأقوى من اآليات السابقة؛ وذلك ألن إثارة الفتنة بسماع صوت اخللخال يف الرجل إذا 
ضربت املرأة برجلها وهي متشي أقل بكثري من فتنة النظر إىل وجهها ومساع حديثها، فإذا حرم اهللا ذه 

ملرأة أن تضرب األرض برجلها خشية أن يسمع صوت حليها فيفنت به سامعه، كان على اآلية على ا
فصل اخلطاب يف املرأة واحلجاب ص )) [حترمي النظر إىل وجهها وهو حمط حماسنها أوىل وأشد حرمة

٣٤.[  
اِء الْمؤمنِني يدنِني علَيهِن من جلَابِيبِهِن يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِس{: وماذا عن قوله تعاىل: س

  ؟]٥٩: األحزاب[}ذَلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما
  .هذه اآلية أحد أدلة وجوب احلجاب وتغطية املرأة كامل جسدها: ج

خرج نساء األنصار كأن على رءوسهن } نِني علَيهِن من جلَابِيبِهِنيد{: قالت أم سلمة ملا نزلت هذه اآلية
  ].رواه أبو داود بسند صحيح)[الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها

  وما املقصود باجللباب يف هذه اآلية؟: س
ب تشتمل به املرأة املقصود من اجللباب أن ال ينحصر باسم وال جبنس وال بلون، وإمنا هو كل ثو: ((ج

ستر مواضع الزينة، واجللباب أكمل من ضرب اخلمار ألنه حييط ببدن املرأة كلها ويستر مجيع ما يعلو 
بدا من الزينة أو ما يصف جسمها؛ ألن لبس الثياب اليت تصف حجم املرأة حرام عليها استعماهلا 

  )].٤٨ص (نظرات يف حجاب املرأة املسلمة . [حبضرة الرجال األجانب
  لو ذكرت لنا بعض كالم أهل العلم املعتربين حول هذه اآلية؟: س
يقول اهللا تعاىل آمرا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأمر النساء : ((يقول احلافظ ابن كثري: ج



املؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنني عليهن جالبيبهن ليتميزن عن مسات نساء اجلاهلية 
  )].٣/٤٧٠(تفسري ابن كثري [ماء ومسات اإل

)١/٤(  

  

  هي خاصة بأمهات املؤمنني؟} وإِذَا سأَلْتموهن متاعا فَاسأَلُوهن من وراِء حجابٍ{: وهل قوله تعاىل: س
إن األمر باحلجاب يف هذه اآلية ال خيتص بأمهات املؤمنني، وإن كان ضمري النسوة يرجع إليهن : ((ج

)) هن املذكورات يف السياق، وألن األسوة والقدوة لنساء املسلمني يف مجيع نواحي احلياةألجل أن 
  )].٣/٢٤٤(عودة احلجاب [
   بعض أقوال أهل العلم حول هذه اآلية الشريفة؟-رمحك اهللا وعفا عنك-اذكر يل : س
)) النساء ال حيتجنبهذه آية احلجاب اليت أُمر ا أمهات املؤمنني بعد أن كان : ((يقول السيوطي: ج
فهذه اآلية الكرمية : ((، ويقول الشيخ أيب بكر اجلزائري)]١٧٩(اإلكليل يف استنباط الترتيل ص [

تعرف بآية احلجاب إذ هي أول آية نزلت يف شأا وعلى أثرها حجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
طاب يف املرأة واحلجاب فصل اخل)) [نساءه، وحجب املؤمنون نساء هم وهي نص يف فرض احلجاب

  )].٣٤ص (
  اذكر بعض أدلة وجوب احلجاب من السنة املطهرة؟: س
من جر ثوبه خيالء مل : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  قال-رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر : ج

يرخني : ((لفكيف يصنع النساء بذيوهلن؟ قا: رضي اهللا عنها-ينظر اهللا إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة 
رواه أبو داود والترمذي )) [فريخينه ذراعا ال يزدن عليه: ((تنكشف أقدامهن، قال: فقالت)) شربا

  !.فإذا كان جيب على املرأة ستر قدمها لئال يراه أجنيب فكيف ببقية جسدها؟] وقال حسن صحيح
  على فرضية احلجاب؟)) إياكم والدخول على النساء: ((وهل يستنبط من قوله صلى اهللا عليه وسلم: س
هذا احلديث الصحيح صرح فيه : ((نعم، يستفاد منه فرضية حجاب النساء، قال العالمة الشنقيطي: ج

النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء فهو دليلٌ واضح على منع الدخول 
  )].٦/٥٩٢(أضواء البيان )) [عليهن وسؤاهلن متاعا إال من وراء حجاب

  وكيف جنيب على من يقول بأن احلجاب حرية شخصية؟: س

)١/٥(  

  



  .تقدم ذكر أدلة فرضية احلجاب وأنه عبادة وشريعة ربانية: ج
يا أَيها {فإذا ثبت ذلك فالواجب على العبيد اخلضوع لشريعة ملك السموات واألرض وامتثال أوامره 

  .}إِنْ كُلُّ من في السموات والْأَرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا} { كَافَّةًالَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ
  التربج
  التربج حرام أو فالنة متربجة؟: وما هو التربج كثريا ما أمسعهم يقولون: س
  :التربج كلمة إذا استعملت للمرأة فلها ثالثة معان هي: ج
  .تن جسدهاأن تبدي لألجانب مجال وجهها ومفا-١
  .أن تبدي هلم حماسن مالبسها وحليها-٢
  ].للمودودي-تفسري آيات احلجاب. [أن تبدي هلم نفسها مبشيتها ومتايلها وتبخترها-٣
  وما هي األدلة على حترمي التربج؟: س
  :األدلة كثرية منها قوله تعاىل: ج
ال تكثرن اخلروج متربجات : ((، ومعىن اآلية]٣٣: األحزاب[}ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى{

تفسري السعدي ) [متجمالت أو متطيبات كعادة أهل اجلاهلية األوىل الذين ال علم عندهم وال دين
)٦/١٠٧.[(  
  لو ذكرت بعض أدلة السنة على حترمي التربج؟: س
  :األدلة من السنة كثرية منها: ج
قوم معهم سياط كأذناب البقر : ان من أهل النار مل أرمهاصنف: ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-

يضربون ا الناس، ونساٌء كاسيات عاريات مائالت مميالت رءوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن 
  ].رواه مسلم)) [اجلنة وال جيدن رحيها

  انتشار السفور
  السفور؟ما دام أن احلجاب فرض والتربج حرام فما الذي أدى إىل انتشار : س
  .هناك أمور عديدة ساعدت على ذلك منها: ج
  .ضعف اإلميان-١
  .عدم اخلوف من اهللا أو ضعفه-٢
  .التقليد األعمى-٣
  .اتباع املوضات-٤
  .تزيني أعداء اإلسالم للتربج واملتربجات-٥
  .عدم قيام الرجل بالدور املطلوب منه حنو املرأة من القوامة والرعاية واألمر باملعروف-٦
   ذكرت لنا بعض أضرار التربج على املرأة؟لو: س
  .مترد املرأة على جمتمعها املسلم وعصياا أوامر خالقها عز وجل: من أضراره: ج



)١/٦(  

  

  .كون املرأة مستعبدة لتربجها فتستغل من أجل ذلك وتصبح سلعة رخيصة-٢
  .التربج جيرد املرأة من حيائها-٣
  .التشبه باتمعات الكافرة-٤
  .عدم اكتفاء الرجل بزوجته وال املرأة بزوجها وتطلع كل منهما إىل غري اآلخر: ار التربجمن أضر-٥
  .التربج جيعل املرأة عرضة للعبث واالغتصاب-٦
  وما هي أضرار التربج على اتمع؟: س
  :من أضرار التربج على اتمع: ج
  .حمو الشخصية اإلسالمية-١
  .سب أحوال األشخاص الذين يتعرضون لتلك املناظرالتهييج اجلنسي، أو الربود اجلنسي حب-٢
  .انتشار الزنا والفواحش-٣
  .تفكك األسر حيث تفتر املشاعر الزوجية، ورمبا مال الزوج إىل غري زوجته-٤
  ].النساء واملوضة واألزياء[ايار االقتصاد حيث تصرف األموال على الزينة واألزياء -٥

  شبهات يف وجه احلجاب
ما دمن هن مؤدبات ونيتهن سليمة فال يضرهن : لسيدات حول احلجاب وقلنناقشت بعض ا: س

  التربج، كما أن اإلميان يف القلب هل هذا صحيح؟
اجلواب عن ذلك أن اإلميان قول باللسان وعمل باجلوارح واعتقاد يف القلب، فإذا كان يف القلب : ج

عال، فإذا كان يف القلب إميان صحيح لزم أن إميان فإنه البد وأن يظهر أثر ذلك اإلميان يف األقوال واألف
  .يأيت العبد بأعمال اجلوارح وامتثال أوامر اهللا

  ولكن كثريا من النساء يرون أن احلجاب من األمور اهلامشية، وليس من األسس؟: س
كيف يكون احلجاب أمرا هامشيا واهللا عز وجل أمرنا به يف كتابه وهو فريضة، كما أن الصالة : ج
  .صوم والزكاة واحلج فرائضوال
  هل هذا يعين أن اعتقاد القلب وإميانه وتصديقه ال يكفي يف اإلميان؟: س
  .ال يكفي بل البد من القول والعمل واالعتقاد والبد من إصالح الظاهر والباطن: ج
ولكن الكثريات نيتهن طيبة وهن ال يردن فتنة الرجال، وإمنا يردن إرضاء رغبتهن يف التزين : س
  التجمل؟و
ميكن للمرأة أن تتجمل وتتزين لزوجها ويف بيتها وتستر زينتها إذا خرجت امتثاالً ألمر اهللا، : ج

  .والنية الطيبة ال تكفي كما تقدم. وخضوعا لشرعه



)١/٧(  

  

  هناك كثري من النساء ال يرتدين احلجاب ألنه يضر بالشعر ويؤثر على منوه؟: س
 جند كثريا من احملجبات هلن شعر طويل وقوي ومجيل، وهن يعطينه هذا كالم غري صحيح؛ بل إننا: ج

  .التهوية والعناية يف البيت وهن متسترات
  بعض األهايل والفتيات يعتقدن أن احلجاب يقلل من فرض الزواج للفتاة؟: س
ربجات؛ هذا غري صحيح بل إننا جند أن كثريا من احملجبات املتسترات يتزوجن قبل أقران من املت: ج

  .ألن الرجال يرغبون يف املرأة املتسترة من األنظار، املصونة يف خدرها، صاحبة احلياء
  .والزواج والعنوسة من قدر اهللا عز وجل

  إنه خيمة؟: ولكن كثريا من الناس يسخرون من احملجبة ويقولون عن احلجاب: س
 ما يرضيه فلو أنك أرضيت اهللا ألرضى هذا أمر ال يعيق عن احلجاب؛ ألنك متتثلني أمر اهللا، وتفعلني

إضافةً إىل أن ما قد يلحقك من أذى وسخرية كل ذلك يف ميزان حسناتك، وقد أوذي ، عنك الناس
  .أنبياء اهللا والصاحلون من بعدهم وصربوا يف سبيل مرضاة اهللا

  ولكن ما حكم من يسخر باحلجاب؟: س
رمحه اهللا، وهو أحد -الشيخ عبد العزيز بن باز أنقل اجلواب هنا عن هذا السؤال من كالم فضيلة : ج

  .أئمة املسلمني
ما حكم من يستهزئ مبن ترتدي احلجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها؟ فأجاب رمحه : سئل رمحه اهللا

من يستهزئ باملسلمة أو املسلم من أجل متسكه بالشريعة اإلسالمية فهو كافر سواء كان ذلك يف : اهللا
  .تجابا شرعيا أم يف غريهاحتجاب املسلمة اح

)١/٨(  

  

ما رأيت مثل قرائنا : (( قال رجل يف غزة تبوك يف جملس-رضي اهللا عنهما-ملا رواه عبد اهللا بن عمر 
كذبت ولكنك منافق ألخربن : هؤالء أرغب بطونا وال أكذب ألسنة وال أجنب عند اللقاء، فقال رجلٌ

وأنا رأيته : ه وسلم ونزل القرآن فقال عبد اهللا بن عمررسول اهللا، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا علي
يا رسول اهللا إمنا كنا : متعلقًا حبقب ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، تنكبه احلجارة وهو يقول

: التوبة[}أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ{: خنوض ونلعب ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
جملة البحوث [فجعل استهزائهم باملؤمنني استهزاٌء باهللا وآياته ورسوله، وباهللا التوفيق ] ٦٦، ٦٥

  ].٢١اإلسالمية العدد 



  كثري من النساء يعتقدن أن التربج عنوان التحضر واملدنية؟: س
  إن احلضارة واملدنية البد أن تكون خاضعة لشريعة اهللا وتعاليم دينه اخلامت؟: ج
  .إلسالم هو دين احلضارة، وال تعارض بني اإلسالم واحلضارة القوميةوا

علينا أن : ((والتربج هو أحد أسلحة أعداء اإلسالم إلفساد املسلمني يقول اليهود يف بروتوكوالم
  ].بروتوكوالت حكماء صهيون)) [نكسب املرأة، ففي أي يوم مدت إلينا املرأة يدها رحبنا القضية

  ملرأة احلجاب واحملجبات حماربات ومطاردات؟وكيف ترتدي ا: س
فعليك بالصرب احتسابا } أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ{هذا أيضا من االبتالء 

  ]العصر[إىل آخر اآليات } ..والعصر إن اإلنسان لفي خسر{لألجر، وجتنبا ألهل السوء والباطل 
  هناك مشكلة أخرى وهي أن بعض احملجبات ال يلتزمن مبقتضى احلجاب ويسئن إىل احملجبات؟: س

)١/٩(  

  

ذَلك قَولُهم بِأَفْواههِم يضاهئُونَ قَولَ {: هذه حجة من حجج أهل النفاق أجاب اهللا عنهما بقوله: ج
لينفروا الناس عن الدين والشرع، وكل فئة من الناس وهذا كالم أعداء دين اهللا } الَّذين كَفَروا من قَبلُ

  .فيها الصاحل والطاحل، وليس خطأ البعض دليالً على خطأ اآلخرين
  وأيضا احلجاب ملفت للنظر والناس تتتبع احملجبة بالنظر؟: س
صر يرتد إليك الب(وحىت إذا تتبع الناس احملجبة بالنظر فماذا سيحصلون عليه من املتحصنة املتسترة : ج

  ).وهو حسري
  ].٥٩: األحزاب[}ذَلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلَا يؤذَين{: يقول أبو حيان يف قوله

لتسترهن بالعفة فال يتعرض هلن، وال يلقني ما يكرهن؛ ألن املرأة إذا كانت يف غاية التستر : ((قال
  )]٧/٢٥٠(البحر احمليط  [.واالنضمام مل يقدم عليها، خبالف املتربجة فإا مطموع فيها

هناك مسألة أخرى وهي أن كثريا من النساء الشهريات سافرات غري حمجبات بل بعض منهن يكتنب : س
  كتابات دينية؟

إن احلق ال يعرف باألشخاص ولكن األشخاص هم الذين يعرفون باحلق فاعريف احلق تعرفني أهله : ج
نِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ م{والنيب صلى اهللا عليه وسلم فقط هو قدوتنا 

  ].١٥: اإلسراء[}علَيها
ولكن أال ترى أن احلجاب فيه تضييق على املرأة والسفور فيه رفق ا، وقد أمر الشرع بالرفق : س

  باملرأة، واإلسالم دين السماحة؟
ما كان الرفق يف : ((السماحة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقولالشك أن اإلسالم هو دين اليسر و: ج



  .إال أن تشريعات اإلسالم هي اليسر بعينه)) شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه
وحجاب املرأة هو مصلحةٌ هلا وصيانة وطهارة، وهو يف مصلحة اتمع حبيث تسلم نفوس الرجال من 

  .التعلق بأشخاص النساء األجنبيات
  .والسفور شر عام على الرجال والنساء

  ولكن أليس أحكام اإلسالم تتغري بتغري الزمان، وزماننا يرى بعض الناس أنه ال يصلح فيه احلجاب؟: س

)١/١٠(  

  

الْيوم أَكْملْت {: أحكام اإلسالم ال تتغري وال تتبدل وهي ثابتة، وقد أكمل اهللا لنا الدين قال عز وجل: ج
ولكن الفتوى هي اليت ] ٥: املائدة[}م وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينالَكُم دينكُ

  .تتبدل وتتغري حبسب الزمان وحبسب األشخاص
وفرق بني الفتوى واحلكم الشرعي األحكام الشرعية كالصالة والزكاة واحلج والصيام واحلجاب 

  .ري أما الفتوى فقد تتغريوغريها هذه ثابتة ال تتغ
  النقاب وتغطية الوجه

  بعض الناس يقولون أن تغطية الوجه بدعة؟: س
البدعة هي األمر احلادث يف الدين بعد زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهل تغطية الوجه مل تكن : ج

 زوجات على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلو ، وهل كانت الصحابيات خيرجن سافرات الوجوه، وهل
النيب صلى اهللا عليه وسلم كن خيرجن سافرات الوجوه، ينبغي للعاقل أن يتأمل ويعقل ما يقول قبل أن 

  .يتكلم
  اذكر بعض كالم أهل العلم يف وجوب احلجاب وستر الوجه؟: س
  :قال العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا: ج
 عليه وسلّم، ذلك اخللق الكرمي، خلق احلياء الذي إن من مكارم األخالق اليت بعث ا حممد صلى اهللا((

جعله النيب صلى اهللا عليه وسلّم من اإلميان، وشعبة من شعبه، وال ينكر أحد أن من احلياء املأمور به 
وإن مما ال . شرعاً وعرفاً احتشام املرأة وختلقها باألخالق اليت تبعدها عن مواقع الفنت ومواضع الريب

ا بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها هلو من أكرب احتشام تفعله وتتحلى به ملا فيه من شك فيه أن احتجا
  .صوا وإبعادها عن الفتنة

)١/١١(  

  



على طريق االستقامة يف ذلك فكان النساء خيرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو ... ولقد كان الناس 
ا حصل ما حصل من الكالم حول احلجاب لكن مل... حنوها بعيدات عن خمالطة الرجال األجانب، 

ورؤية من ال يفعلونه وال يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك يف احلجاب وتغطية الوجه هل 
هو واجب أو مستحب؟ أو شيء يتبع العادات والتقاليد وال حيكم عليه بوجوب وال استحباب يف حد 

 أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه، راجياً من اهللا تعاىل ذاته؟ وإلزالة هذا الشك وجالء حقيقة األمر أحببت
أن يتضح به احلق، وأن جيعلنا من اهلداة املهتدين الذين رأوا احلق حقّاً واتبعوه ورأوا الباطل باطالً 

اعلم أيها املسلم أن احتجاب املرأة عن الرجال األجانب وتغطية وجهها : فاجتنبوه فأقول وباهللا التوفيق
لى وجوبه كتاب ربك تعاىل، وسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلّم، واالعتبار أمر واجب دل ع

  ] للعالمة العثيمني-مقدمة رسالة احلجاب )) [الصحيح، والقياس املطرد
مسعت أن ما تعم به البلوى هو من األمور املعفو عنها أفال يكون كشف : عندي استفسار بسيط: س

  الوجه؟الوجه مما تعم به البلوى فيجوز كشف 
  :ال يصح هذا القول لعدة أمور: ج
  .أنه ال حاجة تدفع إىل كشف الوجه-١
  .أن الوجه هو أزين شيء يف املرأة وأمجل ما يدعو إليها-٢
  .أن كشف الوجه أكرب مثري لشهوة الناظرين-٣
  .أن من حكمة التشريع اإلهلي تقليل الشر مبنع وسائله، وتكثري اخلري بتقريب أسبابه-٤
  زيادة بيان حول مسألة عموم البلوى؟هل من : س
  :رمحه اهللا-نعم أنقل هنا كالم الشيخ عبد العزيز بن خلف يقول : ج

)١/١٢(  

  

وعلى هذا فلم يكن هذا التقليد الذي خيالف السنة مبيحا ملا ثبت من املنهيات الشرعية وأخذت به ((
ألن البلوى ال تبيح حمرما يف نفس األمر األمة اإلسالمية، فالبلوى هلا حكمها واتمعات هلا أحكامها، 

كما ال تبيحه عادات اتمعات أو ال ينقلب احلرام مباحا بتغري الزمان واملكان، إن الفتنة هي قاعدةٌ من 
مثالً حبيث أن السفور هو العادة املتبعة )) لندن((قواعد التحرمي فلو قلنا بانتفاء الفتنة عمن كانت يف 

  إن هذا السفور مباح للمرأة املسلمة؟: غالبا فهل يقالورمبا تنتفي الفتنة 
ال يكون السفور مباحا؛ ألنه ال جيوز هلا أن تكشف وجهها للرجال األجانب لعموم النص، ولو : نقول

  )].٣٦-٣٥(نظرات يف كتاب املرأة املسلمة )) [انتفت الفتنة غالبا
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويرجعن أن النساء كن يصلني الفجر : ((هناك حديثٌ جاء فيه: س



  )).إىل بيون ال يعرفهن أحد من الغلس
  فهذا يدل على أن كن سافرات، ولكن الذي عاق الرجال عن معرفتهن هو الغلس وليس احلجاب؟

هذا احلديث صحيح رواه البخاري ومسلم، ولكن هذا الفهم مل يفهمه علماء اإلسالم األكابر، : ج
هذا احلديث يدل على أن : (( هذا احلديث أنقل كالم الشيخ عبد العزيز خلف يقولولتوضيح فهم

نساء الصحابة كن يغطني وجوههن ويتسترن عن نظر الرجال األجانب، حىت أن من شدة مبالغتهن يف 
التستر والتغطية الوجوه ال يعرف بعضهن بعضا، ولو كن يكشف وجوههن لعرف بعضهن بعضا كما 

  )).يعرف بعضهم بعضاكان الرجال 
  هال زدت األمر توضيحا وبيانا؟: س

)١/١٣(  

  

واهللا ما : (( قالت-رضي اهللا عنها-عن أم املؤمنني عائشة : هناك حديثٌ صريح يوضح األمر، نعم: ج
: رأيت أفضل من نساء األنصار أشد تصديقًا بكتاب اهللا وال إميانا بالترتيل، لقد أنزلت سورة النور

}ضلْيووبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نفانقلب رجاهلن إليهن يتلون ما أنزل فيهن، ما منهن ]٣١: النور[} رِب ،
فتح الباري )) [امرأة إال قامت إىل مرطها فأصبحن يصلني الصبح معتجرات كأن على رءوسهن الغربان

ريح الداللة أن الذي منع واالعتجار هو لف اخلمار على الرأس مع تغطية الوجه، فهذا ص، )]٨/٤٩٠(
  .الرجال من معرفتهن هو اخلمار أوالً، مث الغلس، ال الغلس وحده

  احلجاب تغطية الوجه يؤثر على الرؤية؟: ولكن بعض النساء يقلن: س
ألسنا نرى من ميارسون حيام بعني واحدة، وهناك من تصاب عينه يف حادث ويقود السيارة مبهارة، : ج

إن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، فاملصلحة يف تستر املرأة عامة، : ية تقولوكذلك القاعدة الفقه
  .وإذا كانت هناك مضرة فهي خاصة

  .مث إن الذي أمر بستر الوجه هو أعلم مبا يصلح عباده
 ما هو الداعي إىل احلجاب إذا كان الرجال مأمورين بغض البصر، وإذا كان -باهللا عليك-قل يل : س

  م مغطى فعن ماذا يغضون أبصارهم؟الوجه واجلس
قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من {: نعم وردت آيات وأحاديث فيها األمر بغض البصر منها: ج

مارِهصسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظر : ((وعن جرير بن عبد اهللا قال]. ٣٠: النور[}أَب
إذا كان : ولكن أعداء احلجاب ودعاة السفور قالوا، ]رواه مسلم)) [الفجأة فأمرين أن أصرف بصري

  .هناك أمر بغض البصر فالبد أن هناك شيئًا مكشوفًا من املرأة



أن األمر بغض البصر هو أمر من اهللا تعاىل جيب التزامه وال يلزم منه أن يكون الوجه والكفني : واجلواب
  .للمسلمة مكشوفًا

)١/١٤(  

  

أن يف املدينة زمن الترتيل كان هناك نساء اليهود والسبايا : بصر مثلبل هناك أحوال تستوجب غض ال
واإلماء ورمبا بقي النساء غري املسلمات يف اتمع اإلسالمي سافرات الوجوه كاشفات فأمروا بغض 

  .البصر
وكذلك قد يظهر من جسم احملجبة شيء طارئ نتيجة سقوطها أو نتيجة هواء أو رياح أو ما شابه 

  .بصرفيجب غض ال
  .وكذلك لو اجترأت امرأةٌ وكشفت سترها فيجب غض البصر عنها

ذكر يل أحد زمالئي يف اجلامعة أن امرأة مدت يدها من وراء ستارة إىل رسول اهللا صلى اهللا فلم ميد : س
  .بل امرأة: ؟ فقالت))ال أدري أيد رجل أم يد امرأة: ((يده إليها وقال

  لسفور هل هذا صحيح؟فهذا دليلٌ على إباحة ا: قال زميلي
أخيت الكرمية قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أذكِّرك وأحذرك من رفقة السوء فإن : ج

الصاحب ساحب إىل اخلري أو إىل الشر، واملرء على دين خليله فاحذري، كما أن اختالط املرأة بالرجال 
  .فتنةٌ عظيمة، وباب شر وخيم

ديث ضعيف ال يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد ضعفه علماء فابتداًء هذا احل: أما عن السؤال
 يف كتابه ضعيف اجلامع برقم -رمحه اهللا-الشيخ حممد ناصر الدين األلباين : احلديث، وممن حكم بضعفه

أنه ال جيوز العمل باحلديث الضعيف ال يف العقائد وال يف : ، والقول الصحيح الراجح)٤٨٤٦(
  .ائل األعمالالعبادات وال يف فض

  إذا افترضنا صحة احلديث فليس فيه دليلٌ على إباحة السفور: ثانيا
وماذا عن حديث أخر مسعته جاء فيه أن النساء كن يهوين بأيديهن يف صالة العيد يلقني الذهب يف : س

  ثوب بالل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاهد وكذلك ابن عباس؟

)١/١٥(  

  

 قيل -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس : حيح رواه البخاري وأذكر نصه أوالًنعم، هذا حديثٌ ص: ج
شهدت العيد مع النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال نعم، ولوال مكاين من الصغر ما شهدته، حىت أتى : له



العلم الذي عند دار كثري بن أيب الصلت فصلى فرتل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأين أنظر إليه حني 
يا أَيها النبِي إِذَا جاَءك الْمؤمنات {: س الرجال بيده، مث أقبل يشقهم، مث أتى النساء ومعه بالل فقالجيل

فتال هذه اآلية حىت فرغ منها، مث قال حني ] ١٢: املمتحنة[}...يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن بِاللَّه شيئًا
هلم : ((نعم يا نيب اهللا، مث قال: فقالت امرأة واحدة مل جيبه غريها منهن)) ؟أننت على ذلك: ((فرغ منها

فجعلن يلقني الفُتخ واخلوامت يف ثوب بالل، : ((فرأيتهن يهوين يقذفنه، ويف رواية)) لكن فداكن أيب وأمي
  .رواه البخاري)) مث انطلق هو وبالل إىل بيته

فهذا ابن عباس حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه : ((لكنت قد قرأت يف كتاب احمللى البن حزم قا: س
  ))وسلم رأى أيديهن فصح أن اليد من املرأة والوجه ليسا بعورة وما عدامها ففرض ستره

أنه ليس يف احلديث ذكر الوجه على اإلطالق فأين إذن ما : أوالً:  الكالم بعدة أجوبةجياب عن هذا: ج
  .يدل على أن الوجه ليس بعورة من احلديث

إنه وإن ورد يف احلديث ذكر األيدي لكن ليس فيه تصريح بأا كانت مشكوفة حىت يتم : ثانيا
  .االستدالل به على أن يدي املرأة ليست بعورة

وإن ثبت يف احلديث أن ابن عباس رأى وجوههن وأيديهن فليس يف ذلك دليلٌ على جواز حىت : ثالثًا
  .السفور، وال حجة فيه على إباحة كشف الوجه والكفني

فهذا )) ولوال مكاين من الصغر ما شهدته: ((رضي اهللا عنهما-فقد جاء يف احلديث من قول ابن عباس 
رج وال جناح، وال على النساء إن أظهرت وجوههن يدل على أن ابن عباس كان صغريا ليس عليه ح

  .أمامه ألنه مل يبلغ

)١/١٦(  

  

يشعر بأن )) مث أتى النساء: ((قوله:  قال يف فتح الباري-رمحه اهللا-وأختم بكالم احلافظ ابن حجر 
ساء فيه أن األدب يف خماطبة الن)) ومعه بالل: ((النساء كن على حدة من الرجال غري خمتلطات م، قوله

يف املوعظة أو احلكم أن ال حيضر من الرجال إال من تدعو احلاجة إليه من شاهد وحنوه، ألن بالالً كان 
خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم ومتويل قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له 

  .بسبب صغره
ملرأة وجهها وكفيها وهو نص يف هذه هناك حديثٌ مشهور جدا وفيه حجةٌ قويةٌ على جواز كشف ا: س

  املسأللة؟
  .وما هو هذا احلديث املشهور جدا: ج
يا أمساء إن املرأة إذا بلغت : (( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا-رضي اهللا عنها-حديث أمساء : س



ى هذا النص احمليض ال ينبغي أن يظهر منها إال هذا وهذا وأشار إىل وجهه وكفيه، هل عندك جواب عل
  .الصريح

إن هذا احلديث ضعيف وفيه : فمع وضوح هذا النص وصراحته يكفي أن نقول: اجلواب سهل: ج
  .ففي سنده راويان األول ضعيف والثاين مدلس وهناك إرسالٌ يف إسناده: ثالث علل

  .وقد تقدم أن احلديث الضعيف ال جيوز العمل به
  :الثلو ألقيت بعض الضوء على هذه العلل الث: س
هذا مرسلٌ؛ خالد بن دريك مل يدرك : ((أما اإلرسال فقد قال أبو داود عقب رواية احلديث-١: ج

  )).عائشة
  )).ضعيف: ((يف إسناده سعيد بن بشري أبو عبد الرمحن البصري قال احلافظ-٢
سوية فيه أبو قتادة وهو مدلس وقد عنعنه، وفيه أيضا الوليد بن مسلم ثقة لكنه كثري التدليس والت-٣

  .وقد عنعنه
  وكيف اإلجابة عن هذا احلديث لو صح؟: س
حيمل على ما - أي صحة حديث أمساء -مث على تقدير الصحة: ((رمحه اهللا-قال الشيخ ابن عثيمني : ج

  )).قبل احلجاب ألن نصوص احلجاب ناقلة عن األصل فتقدم عليه
  .وهل هناك أجوبة أخرى عن هذا احلديث: س
  :نعم من األجوبة: ج

)١/١٧(  

  

: أنه خمالف حلال أمهات املؤمنني ونسائهم فعن فاطمة بنت املنذر، عن أمساء بنت أيب بكر قالت-١
كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا ((

  ))جلباا من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه
ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر {:  لقوله تعاىل-رضي اهللا عنهما- ابن عباس وماذا عن تفسري: س
  .ومعلوم أن الكحل يف الوجه واخلامت يف اليد. الكحل واخلامت اهـ: قال] ٣١: النور[}منها
  )إسناده ضعيف جدا بل هو منكر: ( بل-رضي اهللا عنهما-مل يثبت هذا عن ابن عباس :ج
  ).ما يف الكف والوجه: ( وورد أيضا عن ابن عباس أنه فسر اآلية السابقة بقوله:س
  .هذا التفسري أيضا إسناده ضعيف لضعف راويني فيه: ج
   يف تفسري هذه اآلية؟-رضي اهللا عنهم-وما هي األقوال الثابتة عن الصحابة : س
  .بالثياب} لَّا ما ظَهر منهاإِ{:  تفسري قوله تعاىل-رضي اهللا عنه-قد صح عن ابن مسعود : ج



أخربين : أخربنا ابن وهب قال: حدثين يونس قال: قال) ١٨/١١٩(روى ابن جرير الطربي يف تفسريه 
ال يبدين زينتهن إال ما ظهر {: الثوري، عن أيب إسحاق اهلمداين، عن أيب األحوص، عن ابن مسعود قال

  .اهـ. الثياب: قال} منها
هذا حديث على شرط مسلم ومل : ((يب شيبة يف مصنفة، واحلاكم يف مستدركه وقالوقد رواه أيضا ابن أ

  )).خيرجاه، ووافقه الذهيب يف التلخيص
   رآها يوم العيد؟-رضي اهللا عنه-وماذا عن حديث املرأة سفعاء اخلدين اليت ورد أن جابر : س

)١/١٨(  

  

شهدت مع رسول اهللا : (( قال-عنهمارضي اهللا -عن جابر بن عبد اهللا : أذكر أوالً نص احلديث: ج
صلى اهللا عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة، مث قام متوكئًا على بالل 
فأمر بتقوى اهللا وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، مث مضى حىت أتى النساء فوعظهن وذكرهن 

مل يا : ت امرأةٌ من سطة النساء سفعاء اخلدين فقالتفتكلم)) تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم: ((فقال
فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقني يف : قال)) ألنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشري: ((رسول اهللا؟ قال

رواه البخاري ومسلم هذا نصه واحلديث ليس فيه حجةٌ على )) ثوب بالل من أقراطهن وخواتيمهن
  .إباحة التربج

  ؟))سطة النساء: ((ىن قولهعندي سؤال عن مع: س
  .أي جالسة يف وسطهن)) سطة النساء: ((معىن قوله: ج
  .؟ يف خديها تغري وسواد))سفعاء اخلدين: ((وما معىن قوله: س
   قد رأى وجه املرأة؟-رضي اهللا عنه-إذًا فقد ثبت أن جابر : س
  .ي الصدورصحيح لكن لو رجعنا إىل كالم أهل العلم على هذا احلديث لوجدنا ما يشف: ج
  وماذا قال أهل العلم عن معىن هذا احلديث؟: س
وأجيب ) ((٦/٥٩٧(يف تفسريه القيم أضواء البيان : رمحه اهللا-قال العالمة حممد األمني الشنقيطي : ج

عن حديث جابر هذا بأنه ليس فيه ما يدل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رآها كاشفة عن وججها، 
اية ما يفيده احلديث أن جابرا رأى وجهها، وذلك ال يستلزم احلديث أن جابرا وأقرها على ذلك، بل غ

رأى وجهها، وذلك ال يستلزم كشفها عن قصد، وكم من امرأة يسقط مخارها عن وجهها من غري قصد 
  :فرياه بعض الناس يف تلك احلال كما قال النابغة الذبياين

  سقط النصيف ومل ترد إسقاطه
  باليدفتناولته واتقتنا 



فعلى احملتج حبديث جابر املذكور أن يثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم رآها سافرة، وأقرها على ذلك وال 
  )).سبيل إىل إثبات ذلك

  .وهل أجاب علماء آخرون عن هذا احلديث: س

)١/١٩(  

  

 ومل يذكروا كشف -رضي اهللا عنه-قد روى هذا القصة املذكورة من الصحابة غري جابر ((نعم : ج
أبا سعيد اخلدري، وابن : وقد ذكر مسلم يف صحيحه ممن رواها غري جابر، رأة املذكورة عن وجههاامل

 وذكره غري عن غريهم، ومل يقل أحد ممن روى القصة غري جابر أنه -رضي اهللا عنهم-عباس وابن عمر 
  )].٥٤١ (حجاب املرأة املسلمة يف الكتاب والسنة ص)) [قد رأى خدي تلك املرأة السفعاء اخلدين

ومما يدل ): ((١٢٢(قال الشيخ محود التوجيري يف كتابه الصارم املسلول على أهل التربج والسفور ص 
 قد انفرد برؤية وجه املرأة اليت خاطبت النيب صلى اهللا وسلم أن ابن -رضي اهللا عنه-على أن جابرا 

 رووا خطبة النيب صلى -عنهمرضي اهللا -مسعود وابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد اخلدري 
 من سفور تلك -رضي اهللا عنه-اهللا علية وسلم وموعظته للنساء ومل يذكر واحد منهم ما ذكره جابر 

  )).املرأة وصفة خديها
  وهل هناك أجوبة أخرى عن حديث املرأة سفعاء اخلدين؟: س
 ال يرجون نكاحا فال تثريب أن هذا املرأة رمبا تكون من القواعد الاليت: ومن األجوبة، نعم هناك: ج

: عليها يف كشف وجهها على النحو املذكور، وال مينع ذلك من وجوب احلجاب على غريها قال تعاىل
}اتجربتم رغَي نهابيث نعضأَنْ ي احنج هِنلَيع سا فَلَيونَ نِكَاحجري لَا ياِء اللَّاتسالن نم داعالْقَوو ةبِزِين 

يملع يعمس اللَّهو نلَه ريخ فْنفعتسأَنْ يليس يف هذا احلديث ما يدل على أن : وأيضا] ٦٠: النور[}و
هذه القصة كانت قبل احلجاب أو بعده، فيحتمل أا كانت قبل أمر اهللا تعاىل النساء أن يضربن خبمرهن 

  .نعلى جيون وأن يدنني عليهن من جالبيبه
   عن هذا احلديث؟-رمحه اهللا-وماذا قال العالمة حممد بن صاحل العثمني : س

إما أن تكون هذا املرأة من القواعد الاليت ال يرجون ): ((٢٩( يف رسالة احلجاب ص -رمحه اهللا-قال 
  .نكاحا فكشف وجهها مباح وال مينع وجوب احلجاب على غريها

)١/٢٠(  

  



فإا كانت يف سورة األحزاب سنة مخس أو ست من اهلجرة، وصالة أو يكون قبل نزول آية احلجاب 
  )).العيد شرعت يف السنة الثانية من اهلجرة

 أصلي وأصوم وأعامل الناس خبلق حسن -واحلمد هللا-ولكن أخي، اإلسالم ليس دين املظاهر فأنا : س
  .وأساعد الفقراء

نظر إىل صورنا وأجسامنا ولكن ينظر إىل فما الداعي للحجاب مع كل هذه العبادات واهللا تعاىل ال ي
  قلوبنا؟

إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ الْفَحشاِء {: من املعلوم أن التربج من الفحشاء واملنكر، واهللا تعاىل يقول: ج
فلو أنك تؤدين الصالة على الوجه املطلوب خبشوعٍ كما أمر اهللا لكان ] ٤٥: العنكبوت[}والْمنكَرِ

  .إىل االلتزام باحلجاب الشرعي وليس العكسذلك دافع لك 
ولو كان احلجاب مظهرا من املظاهر ملا توعد اهللا عز وجل املتربجات بالنار، واحلرمان من اجلنة وعدم 

صنفان من أهل النار مل : ((شم رحيها على لسان الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم حيث قال
ضربون ا الناس، ونساٌء كاسيات عاريات مميالت مائالت قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر ي: أرمها

رءوسهن كأسنمة البخت املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا 
  )).وكذا
  .وكذلك فإن احلجاب هو الذي مييز بني املسلمة العفيفة الطائعة واملتربجة العاصية-
  ؟))ال ينظر إىل صوركمإن اهللا ((ولكن يف احلديث : س
ليس يف احلديث ما يدل على ما تقولني، فإن القلوب إذا طهرت استقامت اجلوارح وانقادت إىل : ج

  .طاعة اهللا تعاىل، وكانت األعمال موافقة ملرضاة اهللا تعاىل
  .وكذلك فإن اهللا سبحانه وتعاىل ينظر إىل األعمال الصاحلة واحلجاب منها

 ال ينظر اهللا عز وجل إليهما فهي اليت يف غري طاعة اهللا، وهي اليت فيها الكرب أما الصور واألموال اليت
  .واخليالء واإلعجاب بالنفس

  ولكن املرأة ال تعيش مرتني، واحلجاب يقيد حرييت ومينعين من التمتع بشبايب؟: س

)١/٢١(  

  

ليس وفق هواك، وهناك أن متتعك بشبابك البد أن يكون وفق شرع اهللا تعاىل، و: امسحي يل أن أقول: ج
  .أمور مباحة كثرية ميكنك أن تتمتعي ا

     وهل معىن التمتع بالشباب هو فعل املنكرات والتربج؟
ولكن احلجاب مينعين من الذهاب إىل املترتهات والسينما واملسارح والشواطئ، واإلنسان حيتاج إىل : س



  .تغيري، حنن بشر
األمور املباحة من زيارة األقارب والصديقات التقيات يف غري تربج ميكن للمرأة أن تغري من حياا يف : ج

  .وال معصية
أما السينما واملسارح ، وكذلك ميكن اخلروج مع احملارم يف غري تربج وال زينة وال اختالط حمرم

  .والشواطئ فهي ال ختلوا من منكرات وحمرمات وتزيد املرء أثاما وتذهب باحلسنات
  ريد من اإلنسان اجلمود والعزوف عن احلياة؟ولكن اإلسالم ال ي: س
متواضعة يف غري ، صحيح بل اإلسالم يريدك مرحة يف نفسك تألفني وتؤلفني، نشيطة يف غري ابتذال: ج

قليلة الكالم، كثرية العمل، قليلة ، ذلة عزيزة يف غري فخر، كثرية احلياء، قليلة األذى، صدوقة اللسان
ة، راضيةٌ حليمة، رقيقةٌ عفيفة، ال لكاعة وال سبابة وال منامة وال الزلل برة وصولة، شكورةٌ صبور

مغتابة، وال عجولة وال حقودة و ال خبيلة وال حسودة، بشاشة هشاشة، ميسرة غري معسرة من رأك 
  .احترمك، ومن صاحبك أحبك، دائمة البشر مع أخواتك املسلمات

  ولكن أليس يف احلجاب تزمت؟: س
  .زمتا واهللا عز وجل هو الذي فرضهوكيف يكون احلجاب ت: ج

إن التشدد والتزمت هو املبالغة والتنطع يف تطبيق الشريعة، وليس يف احلجاب أي مبالغة أو تنطع، 
واحلجاب فريضة فرضها اهللا، وليس يف تعاليم اإلسالم ما هو عسر بل تعاليم اإلسالم وفرائضه كلها 

  ].٨٥: البقرة[}يسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسريرِيد اللَّه بِكُم الْ{: يسر قال تعاىل
  ولكن التربج يف هذه األيام هو اليسر ألنه أصبح أمرا مألوفًا؟: س

)١/٢٢(  

  

كيف يكون التربج يسرا وهو كبريةٌ من الكبائر، وكيف يكون يسرا وصاحبته ال جتد ريح اجلنة كما : ج
  .والعادة إذا خالف الشرع فهو فساد وشر وفتنة وال شكواإللف !! أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ولكن كثري من الرجال يرون النساء املتربجات وخيالطوهن وال حتصل هلن إثارة؟: س
  .هذا قولٌ مردود ويبطله الواقع الذي نعيش فيه: ج

  .إن مل ينظر الشباب وهم على قارعة الطريق إىل الفتيات املتهتكات العاريات
  ا الكالم أن الشباب والرجال الكبار ال ينظرون إىل املتربجة وهي تتمايل يف الطريق؟وهل معىن هذ

  هال زدت هذا األمر توضيحا؟: س
إن زينة املرأة وظهور مجاهلا بني الرجال غواية وإغراء وشرارة تضرم ما كمن ومخد يف نفوسهم من : ج

ية، والنفس ال تشتهي إال ما تقدمه هلا شهوة حيوانية، كما أن رؤية الطعام وشم رائحته يوقظان الشه



، وكذلك }ويحفَظُوا فُروجهم{: العني، ولذلك أمر اهللا تعاىل الرجال أن يغضوا أبصارهم وأتبعها بقوله
أن النظر بريد : ، ومعىن ذلك}ويحفَظْن فَروجهن{: أمر النساء بأن يغضضن من أبصارهن، وأتبعها بقوله

لنساء قد غفلن وخادعن أنفسهن فزعمن أن التربج قد أصبح أمرا عاديا مألوفًا ال يؤثر الزنا، فما بال ا
أما إن لو عقلن لعلمن أن ! على األخالق وال يثري دفائن الشهوات، وال يوقد نار احملروم من اللذات

 النقلبت هذا الزعم باطلٌ وحمالٌ وال شك، فإنه لو كان األمر كذلك بصدق يف حالة الزوج مع زوجته
املودة بينهما عداوة والشوق نفورا، وألصبح كلٌّ من الزوجني حريصا على أن يغري زوجته بعد حنيٍ من 

  !  الزمن فهل هذا الواقع؟

)١/٢٣(  

  

كال فإن الرجولة هي الرجولة، واألنوثة هي األنوثة، وإن اجلاذبية بني الرجل واملرأة هي اجلاذبية الفطرية 
 مدى الدهر، وهي شيٌء جيري يف عروقهما، وينته يف كلٍّ من اجلنسني ميوله وغرائزه ال تتغري ولن تتغري

الطبيعية، فإن الدم حيمل اإلفرازات اهلرمونية من الغدد الصماء املختلفة فتؤثر على املخ واألعصاب 
  .وغريها من األعضاء، بل إن جزًءا من كلِّ جسم يتميز عما يشبهه يف اجلنس اآلخر

صفات األنوثة يف املرأة يف تركيب جسمها كله ويف شكلها، ويف أخالقها وأفكارها ولذلك تظهر 
كما تظهر مميزات الذكورة يف الرجل يف بدنه وهيئته، وصوته وأعماله وميوله، وهذه قواعد ، وميوهلا

  فطرية طبيعية مل تتغري من يوم أن خلق اهللا اإلنسان ولن تتغري حىت تقوم الساعة
}ةَ اللَّهطْرفلْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَر٣٠: الروم[} الَّت.[  
ولكن إذا كان التربج يثري الرجال حقيقة كما تقول فإن الرجل حيتاج أن ينفس عما بداخله بالفطرة : س

  أو الضحكة أو الدعابة حىت يهدأ ويرتاح باله؟

)١/٢٤(  

  

لضحكات ال تنفس ولكنها تزيد األمر، إن اإلسالم يهدف إىل إقامة هذا كالم فاسد فإن النظرات وا: ج
جمتمع نظيف ال اج فيه الشهوات يف كل حلظة وال تثار، فعمليات االستثارة املستمرة تنتهي إىل سعار 

شهواين ال ينطفئ وال يرتوي، والنظرة اخلائنة واحلركة املثرية، والزينة املتربجة، واجلسم العاري، كلها ال 
صنع شيئًا إال أن يج ذلك السعار احليواين انون، ولقد شاع يف وقت من األوقات أن النظرة املباحة، ت

واحلديث الطليق واالختالط امليسور والدعابة املرحة بني اجلنسني، واالطالع على مواطن الفتنة 
شاع هذا على ... ية شاع أن كل هذا تنفيس وترويح ووقاية من الكبت ومن العقد النفس... املغبوءة



إثر انتشار بعض النظريات املادية القائمة على جتريد اإلنسان من خصائصه اليت تفرقه عن احليوان 
 وخباصة نظرية فرويد ولكن هذا مل يكن سوى فروض -والرجوع إىل القاعدة احليوانية الفارقة يف الطني

القيود االجتماعية واألخالقية والدينية نظرية يرى اإلنسان يف أشد البالء إباحية وتفلتا من مجيع 
واإلنسانية ما يكذا وينقضها من األساس، جند يف البالد اليت ليس فيها قيد واحد على الكشف 
اجلسدي واالختالط اجلنسي بكل صوره وأشكاله أن هذا كله مل ينته بتهذيب الدوافع اجلسدية 

  . يهدأ إال ريثما يعود إىل الظمأ واالندفاعوترويضها إمنا ينتهي إىل سعار جمنون ال يرتوي وال
ونشاهد من األمراض النفسية والعقد اليت كان مفهوما أا ال تنشأ إال من احلرمان، نشاهدها بوفرة بني 

  .من ميارسون الشذوذ اجلنسي بكل أنواعه
نظرة تثري واحلركة إن امليل الفطري بني الرجل واملرأة ميلٌ عميق وإثارته يف كل حني تزيد من عرامته فال

وذلك هو املنهج الذي ، تثري، والضحكة تثري، والدعابة تثري، والطريق املأمون هو تقليل هذه املثريات
  .خيتاره اإلسالم مع ذيب الطبع وتشغيل الطاقة البشرية موم أخرى يف احلياة غري تلبية دافع اللحم

   عادات العرب؟إن احلجاب هو عادة جاهلية من: ولكن هناك من يقول: س

)١/٢٥(  

  

كيف يكون احلجاب من عادات اجلاهلية والعرب قبل اإلسالم وهم يف جاهليتهم مل يعرفوا احلجاب : ج
وقَرنَ في بيوتكُن {: بل ذم اهللا تعاىل تربج نساء اجلاهلية وحذر نساء املسلمني أن يتربجن مثلهن فقال

يلاهالْج جربت نجربلَا تالْأُولَىو فلما جاء اإلسالم وفرض احلجاب على املرأة أراد ]. ٣٣: األحزاب[}ة
بذلك أن يرتقي ا من هذه اجلاهلية العفنة إىل حيث العفة واالحتشام وصون الكرامة ومنع أذى 

  .الفساق واملغرضني
  ىل احلياة؟إن بعض الناس يعدون التربج انفتاحا وحرية وانطالقًا إ: ولكن امسح يل أن أقول: س
وماذا فعل هذا االنفتاح واحلرية باملرأة لقد خرجت املرأة كاسيةً عارية، وتفننت يف إغرائها للرجال : ج

  .فماذا حدث؟ زاد الفساد وعم الفجور، واار البنيان االجتماعي والسلوكي واخللقي والصحي
داث اليت كانت من آثار ومن أنكر ذلك فلرياجع صفحات اجلرائد اليت تعج كل يوم باملآسي واألح

  .تربج املرأة وانفالا
  إن التربج مدنية وحتضر؟: وهناك من يقول: س
إن من يزعمون أن التربج هو ما تقتضيه املدنية قوم جهلوا معىن االستسالم واالنقياد ألوامر اهللا : ج

  .تعاىل، وقوم حرموا من أمسى معاين األخالق واحلياء والعفة
  ! حتض على معصية اهللا تعاىل؟فأي مدنية هذه اليت



  !وأي مدنية هذه اليت تصرف عن طاعة اهللا تعاىل؟
  !وأي حتضر الذي يصد عن دين اهللا تعاىل؟
   وأي حتضر الذي يسلب احلياء والعفة؟

  ولكن يف احلقيقة احلجاب يصرف اخلطاب بينما التربج جيعل الفتاة تتزوج بسرعة؟: س
وهي خدعة يصنعها دعاة الباطل، وتنطلي على ، ع واحلقيقةهذه خدعة باطلة توحي بعكس الواق: ج

  .أفكار الفتيات وأمهان جهالً وخداعا

)١/٢٦(  

  

ولو تأملت الواقع الذي نعيش فيه لرأيت نسبة اإلقبال على األسر والفتيات احملافظات للزواج منهن 
موما يشيع بني األسر احملافظة بل إن الزواج ع، أكثر مما يقارب الضعف من اإلقبال على األسر املتحررة

املتدينة أكثر مما يشيع بني األسر األخرى بنسبة تزيد على الضعف، ويعلم ذلك وتفاصيله كل من يرجع 
  .إىل اإلحصائيات املفصلة يف هذا الشأن

  طاعة الوالدين فرض ومها ميانعان من ارتدائي للحجاب؟: هناك بعض الفتيات يقلن: س
 يف اإلسالم هي االستسالم التام أو اخلضوع ألوامر اهللا عز وجل حىت يبقى إن حقيقية العبودية: ج

القلب مملوًءا خبشية اهللا تعاىل وال يزامحه أحد غري اهللا عز وجل، وتظل اجلوارح مسفرة يف طاعة را جل 
  .وعال

 على طاعة إن من مظاهر عبوديتك هللا عز وجل تقدمي حكم اهللا تعاىل على حكم غريه، وتقدمي طاعة اهللا
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم {: غريه، وتقدمي رضي اهللا على رضى غريه، قال تعاىل

كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتريشعو كُماجوأَزو نم 
نيقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت هبِيلي سف ادجِهو هولسرو التوبة[}اللَّه :

فمن عالمات حبك هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم تقدمي طاعتهما على طاعة أي خملوق على ] ٢٤
  .اذبة يف دعواك احملبة هللا عز وجل واحملبة لرسوله صلى اهللا عليه وسلماألرض وإال كنت ك

  .مث هل ينفعك والدك أو أحدمها يوم القيامة؟ وهل سيدفع أحد منهم عنك عذاب اهللا تعاىل؟
  هناك بعض النساء أزواجهن مينعهن من احلجاب؟: س
 الزوج الفاسق الذي يريد أن اعلمي أنه بسبب تربجك وسفورك ومعصيتك ابتالك اهللا تعاىل ذا: ج

  .يفسد عليك دينك، ألنه ما نزل بالٌء إال بذنب وال رفع إال بتوبة

)١/٢٧(  

  



وعليك أن تكلمي زوجك باحلسىن وترشديه إىل أنك ختافني عليه من عقاب اهللا تعاىل إن هو أصر على 
  .منعك من التحجب، وأىب عليك إال أن تسريي متربجة

ربجة تعرضني نفسك على زمالئه وأصحابه وغريهم حىت يريهم أنه إنسان وذكِّريه بأن خروجك مت
وذكريه بقوله صلى . عصري ومتحضر، أخربيه وذكريه أن هذا مهجية واحنالل وتفسخ ويمية ورجعية

رواه أمحد )) [ومنهم الديوث: ثالثٌ ال يدخلن اجلنة وال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة: ((اهللا عليه وسلم
  ] واحلاكم والبيهقيوالنسائي

  أنا ال أرغب يف احلجاب برغم علمهن بفرضيته؟: هناك بعض الفتيات يقلن: س
إِنَّ الَّذين {: هؤالء الفتيات عليهن أن يراجعن إميان؛ ألن هذا القول حمادة هللا ورسوله قال عز وجل: ج

نم ينالَّذ ا كُبِتوا كَمكُبِت ولَهسرو ونَ اللَّهادحيهِملقَب {]ادلةوقال تعاىل] ٥: ا :} َونادحي ينإِنَّ الَّذ
ي الْأَذَلِّنيف كأُولَئ ولَهسرو ادلة[}اللَّه٢٠: ا.[  

إن غلبة الشهوة يف نفس العبد حىت تطغى على األحكام الشرعية فتؤدي إىل إمهاهلا بل ومعارضتها 
نب البد أن يستغفر منه العبد، ويتوب إىل اهللا منه قبل أن وحمادا هذا مرض يف القلب بل موت وذ
  .يدمهه املوت فيكون من اخلاسرين النادمني

ولكن املرأة أو البنت إذا كانت مجيلة فاجلمال نعمة من نعم اهللا فلماذا تستر هذا اجلمال فإظهار : س
  اجلمال من باب التحدث بالنعمة؟

ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا {: الذي أمر بستره فقالإن اهللا عز وجل الذي خلق اجلمال هو : ج
هِنولَتعب{: وقال]. ٣١: النور[}للَابِيبِهِنج نم هِنلَيع نِنيدعلى ] ٥٩: األحزاب[}ي إن هذا القول خطر

  .اإلميان بل هو مما يضاده وينافيه
   اهللا؟إنين سوف أحتجب عندما يهديين: ولكن هناك من تقول: س

)١/٢٨(  

  

* وفي السماِء رِزقُكُم وما توعدونَ {: إن اهلداية رزق والرزق حيتاج إىل سعي فاهللا عز وجل قال: ج
قلَح هضِ إِنالْأَراِء ومالس برذَلُولًا {: وقال] ٢٣-٢٢: الذاريات[}فَو ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه

كذلك اهلداية حتتاج إىل سعي، واهللا عز ] ١٥: امللك[}مناكبِها وكُلُوا من رِزقه وإِلَيه النشورفَامشوا في 
  ].١١: الرعد[}إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم{: وجل قال

  دما أكرب أحتجب؟أنا مازلت صغرية، عن: هناك من الفتيات من يقلن: س
وما يدريكن أن ميتد بكن العمر؟ ما يدريكن أنكن ستكربن؟ كم من فتاة وكم من فىت : نقول هلؤالء: ج

  .قبض إىل اهللا قبل أن حيقق ما كان حيلم به، إن املوت يأيت بغتة فيجب أن نستعد له بطاعة اهللا عز وجل



حتجبت : جبت وأنا مجيلة سيقول الناسولكن بعض النساء يتحجنب ألجل إخفاء دمامتهن، وإذا حت: س
  لدمامتها وسوء شكلها هكذا تقول بعض الفتيات؟

اعلمي يا أختاه أن السخرية من املؤمنني واملؤمنات هو دأب الفاجرين والفاجرات ولست : نقول: ج
جمنون، إن : شاعر، وقالوا: بأفضل من النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم الذي أوذي وصرب وقالوا عنه

  ريق اجلنة حمفوف باألشواك فاصربي، ماذا يضرك كالم الناس إذا كانت احلقيقة غري ذلك؟ط
  إن وضعي االجتماعي ال يسمح باحلجاب؟: بعض النساء يعشن يف مستوى راق ويقلن: س
إن العيش احلقيقي هو عيش اآلخرة، فال جتعلي زخارف الدنيا تصرفك عن طاعة اهللا : أقول هلؤالء: ج

إِنهم كَانوا قَبلَ {: ترف إذا قاد إىل معصية اهللا فهو من أسباب دخول النار قال عز وجلوال. عز وجل
نيفرتم كون ترك شيئًا هللا عوضه ، إن الدنيا كلها ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة] ٤٥: الواقعة[}ذَل
  .اهللا خريا منه

  تاج إىل احلجاب احلب يكفي للنجاة؟إين أحب اهللا ورسوله فال أح: ولكن بعض النساء تقول: س
  .فإن احملب ملن حيب مطيع: نقول هلؤالء كال: ج

)١/٢٩(  

  

  .إن من يريد احلصول على شيء عليه أن جيد وجيتهد يف سبيله
  قولٌ وعملٌ واعتقاد ليس جمرد قول وفقط، ومن أحب شخصا أطاعه: واإلميان

  تعصي اإلله وأنت تزعم حبه
  يعهذا بديع يف القياس شن

  لو كان حبك صادقًا ألطعته
إن احملب ملن حيب مطيع  

  .ولكن اليوم نرى أن احملجبة تضطهد يف الدراسة والعمل والضرورات تبيح احملظورات: س
إن الدراسة والعمل عذران يبيحان معصية اهللا عز وجل مث إن كثريا من احملجبات تعملن : ومن قال: ج

  .وتدرسن وهن من املتفوقات
  .ظن أن حجاب املرأة يعوقها عن أداء مهمتها يف اتمع وفق ضوابط الشرع فهو خمطئإن من ي

 وأم سليم كشفتا عن ساقيهما ومها تسقيان الناس يف بعض -رضي اهللا عنها-ولكن ورد أن عائشة : س
  الغزوات؟

  .أن هذه الوقائع حدثت قبل نزول احلجاب ألا كانت يف غزوة أحد: اجلواب عن ذلك: ج
  لكن حرارة اجلو تسبب االختناق واحلساسية إذا ارتدت املرأة احلجاب؟و: س



] ٨١: التوبة[}قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ{: تذكرن قول اهللا تعاىل: نقول هلؤالء: ج
  .حر الدنيا املقدور عليه، أم نار جهنم وحرها: اختاري لنفسك أي احلالتني

ل يعلم أنه إن قدم القليل يف طاعة اهللا يف الدنيا فإنه لو صيرب سيفوز جبنة عرضها السموات إن العاق
  .واألرض

إن املسلمة التقية اليت امتأل قلبها حبب اهللا تعاىل وعينها دائما على جنة را هي اليت يهون عندها كل -
  .ون أي ابتالءأنك ستدخلني اجلنة د: أو إال فمن قال لك، شيء يف سبيل اهللا تعاىل

  ولكن املرأة إذا ارتدت احلجاب تشعر أا شاذةٌ يف وسط جمتمع يعمه التربج؟: س
مث إن خمالفة الباطل والتمسك باحلق ليس ، هذا كالم غري صحيح، فهناك نسبة كبرية من احملجبات: ج

  .وأهل الباطل أوىل بأن يوصفوا بالشذوذ. بشذوذ بل هو احلق والصواب
  احملجبات عفاريت؟: إن احلجاب شكله خميف خييف الصغار ويقولون: تقولولكن الناس : س

)١/٣٠(  

  

إن الذين يطلقون هذه األقوال هم أهل الباطل والضالل، ليصدوا عن دين اهللا ويصرفوا النساء عن : ج
  .احلجاب والعفة فال تلتفيت أختاه لقوهلم

  . من سبقنك على طريق احلقوإن أصابك شيٌء من كالمهم فاصربي واحتسيب األجر، وتذكري
  ولكن أكثر النساء اليوم متربجات والعربة بالكثرة؟: س
فهل لو كانت األكثرية تسري يف طريق ، إن االعتبار بالكثرة مصيبة، لو اعتمدنا عليه هللكنا مجيعا: ج

  . الفاحشة نسري معها
 مث لو تدبرنا  كثر النساء متربجات؟وهل احلجاب الذي فرضه اهللا على النساء يعترب الغيا ومرفوضا ألن أ

  .اآليات اليت ذكرت فيها الكثرة يف القرآن، واآليات اليت ذكرت فيها القلة جند أن أهل احلق هم القلة
  :قال عز وجل عن الكثرة

ر الناسِ لَا ولَكن أَكْثَ{] ٧٨: الزخرف[}لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكن أَكْثَركُم للْحق كَارِهونَ{
بينما ] ١١٦: األنعام[}وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه{] ٣٨: يوسف[}يشكُرونَ

  .جند القلة هم أهل اإلميان والصالح
لَيكُم ورحمته لَاتبعتم ولَولَا فَضلُ اللَّه ع{] ١٣: سبأ[}وقَليلٌ من عبادي الشكُور{: قال عز وجل

  ].٨٣: النساء[}الشيطَانَ إِلَّا قَليلًا
  ولكن هناك بعض من النساء الفاسدات أو السارقات يتسترن خلف احلجاب والنقاب؟: س
أنت قلت يتسترن، فهم ليسوا من احملجبات أو املنقبات احلقيقيات، وليس معىن أن هناك بعض من : ج



 استغالالً سيئًا أن مجيع احملجبات سيئات، فمثالً لو أن رجالً أكل طعام وأصابه منه تسمم يستغل احلجاب
فليس معىن هذا أن مجيع األطعمة مسممة، ولو أن طبيبا فعل فعالً ال يتماشى مع آداب مهنته فليس معىن 

  .ذلك أن كل األطباء على شاكلته
  ا يف مسائل حول احلجاب وتغطية الوجه؟لو ذكرت لنا بعض الكتب اليت ميكن الرجوع إليه: س
  :هناك الكثري من الكتب والصنفات منها: ج
  . للشيخ حممد إمساعيل- عودة احلجاب -
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  . للشيخ حممد بن صاحل العثيمني - رسالة احلجاب -
  . للشيخ حممد ناصر الدين األلباين- حجاب املرأة املسلمة -
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